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Senhores pais e/ou responsáveis,
Para melhor desenvolvimento das competências leitora e escritora das
crianças do 4º ano do Ensino Fundamental, elas têm vivenciado o projeto
Quem conta um conto, aumenta um ponto, baseado no fascinante livro
Contos de bichos do mato, de Ricardo Azevedo.
Com o trabalho de reconto de histórias populares, as crianças vêm
adquirindo o prazer pela leitura, manifestado na forma de apreciação de
histórias, compreensão do enredo, enriquecimento do vocabulário, além da
experiência essencial do papel de escritor.
Na culminância desse projeto, publicar-se-á um livro com a coletânea de
textos e ilustrações produzidos pelas crianças. Essa obra de largo alcance
cultural será disponibilizada à comunidade escolar no dia 07 de dezembro.
As despesas para a publicação do livro ficaram orçadas em R$ 60,00
(sessenta reais) para a aquisição de duas unidades; para a aquisição de três ou
mais exemplares, o valor por unidade será de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Cientes desses custos, assinem o destaque anexo e enviem-no à
professora com a indicação do total de livros desejados, até dia 13/11 (terça-feira).
Agradecemos o valioso apoio.
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Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
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